
MODUL AJAR TANAMAN OBAT SIMPLISIA FOLIUM 
                                                                   

 

 

  

 

 

MODUL AJAR 

TANAMAN OBAT 

SIMPLISIA 

FOLIUM  
PROJECT BASED LEARNING 

PEMANFAATAN  SIMPLISIA 
FOLIUM SEBAGAI MINUMAN 
KESEHATAN 

simplisia folium Abri folium 
(daun saga), Annonae 
muricatae folium (daun 
sirsak), Polyanthi folium,  
Perseae folium (daun 
alpukat), Piperis folium 
(daun sirih), Psidii folium 
(daun jambu biji) ,  

 

PROJECT PEMBUATAN TEH CELUP 
FOLIUM 
KELAS X SMK FARMASI  

 



MODUL AJAR TANAMAN OBAT SIMPLISIA FOLIUM 
                                                                   

 

 

Penyusun  Mami Fatonah Adnizar, S.KM  

Nama Sekolah SMK Negeri Bantarkalong 

Tahun Penyusunan 2023 

Jenjang SMK 

Fase / Kelas E / X 

Semester Genap 

 Program Keahlian Farmasi 

 Kompetensi Keahlian  Farmasi Klinis dan Komunitas 

 Mata Pelajaran Dasar- dasar Teknologi Farmasi (Farmakognosi) 

 Materi Pokok Tanaman Obat Simplisia Folium 

Alokasi Waktu 2 JP @45 menit   

Jumlah Pertemuan 1 x Pertemuan (2 JP) 

Jumlah Peserta Didik 33 siswa 

Kata Kunci • Kata/frasa kunci            :  Praktikum 

• Topik/konten inti    : Pemanfaatan simplisia folium 

sebagai minuman kesehatan 

Penjelasan singkat : fokus pembelajaran adalah 

menganalisis zat berkhasiat dan manfaat simplisia folium 

Abri folium (daun saga), Annonae muricatae folium (daun 

sirsak),Perseae folium (daun alpukat), Polyanthi  folium 

(daun salam), Psidii folium (daun jambu biji)  serta 

melakukan kerja projek pembuatan teh celup folium 

sebagai minuman kesehatan . 

(Peserta didik diajak mengamati simplisia folium, untuk 

melakukan analisis terhadap simplisia tersebut kemudian 

peserta didik diminta untuk mengisi tabel di lembar 

aktifitas tentang nama simplisia, nama lain, nama tanaman 

asal, family , zat berkhasiat dan manfaat/penggunaan dari 

simplisia tersebut. Peserta didik diminta untuk berdiskusi 

dengan teman satu kelompok untuk membuat rancangan 

proyek pemanfaatan simplisia folium sebagai 

minuman kesehatan, kemudian melakukan kerja 
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projek pembuatan teh celup, selanjutnya 

mengkomunikasikan  hasil diskusi dan kerja projeknya 

melalui persentasi kelompok) 

Kompetensi Awal Sebelum mempelajari modul ini peserta didik harus 

memahami : 

• Konsep Simplisia 

• Nama Simplisia, nama lain, nama tanaman asal dan 

famili simplisia folium Abri folium (daun saga), 

Annonae muricatae folium (daun sirsak),Perseae folium 

(daun alpukat), Polyanthi  folium (daun salam), Psidii 

folium (daun jambu biji)   

• Langkah-langkah pembuatan teh celup folium 

Profil Pelajar Pancasila • Bergotong Royong Peserta didik mampu bekerja sama 

dalam menyelesaikan permasalahan masalah dalam 

kelompoknya.  

• Berpikir kritis Peserta didik dapat mengembangkan ide / 

gagasan untuk menyelesaikan permasalahan dalam 

penyelidikan yang telah dilakukan berdasarkan 

pengamatan serta penelusuran informasi bersama 

kelompoknya. 

Sarana dan Prasarana 

a. Sarana 

• Alat 

• Bahan 

 

 

• Handphone, laptop, jaringan internet, LCD proyektor. 

• Lembar aktivitas proyek pembuatan teh celup simplisia 

Abri folium (daun saga), Annonae muricatae folium (daun 

sirsak),Perseae folium (daun alpukat), Polyanthi  folium 

(daun salam), Psidii folium (daun jambu biji)   

• Alat dan Bahan praktikum  :  

Alat       :  timbangan, bungkus teh celup, blender, sendok  

Bahan    :  Simplisia Piperis folium (daun sirih) untuk 

Motivasi, simplisia Abri folium (daun saga), Annonae 
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muricatae folium (daun sirsak), Perseae folium (daun 

alpukat), Polyanthi folium (daun salam), Psidii folium 

(daun jambu biji) untuk kegiatan proyek 

b. Prasarana 

• Sumber ajar 

• Media ajar 

• Lingkungan Belajar 

• Alternatif 

• Buku siswa : Suhartono, Ricke. 2013. Farmakognosi Kelas 

X. Cetakan II. Pilar Utama Mandiri: Jakarta 

• Internet, slide power point materi simplisia folium, video 

langkah-langkah pembuatan teh celup 

• Ruang kelas/laboratorium 

• Ruang terbuka 

Target Peserta Didik • Peserta didik reguler/tipikal 

Program Keahlian Teknologi Farmasi 

Model Pembelajaran Project Based Learning 

Moda Pembelajaran Tatap Muka 

Metode Pembelajaran Diskusi, presentasi, praktikum dan tanya jawab 

 

 
Elemen Tanaman obat 

Capaian Pembelajaran Pada akhir fase E peserta didik mampu menjelaskan 

tentang jenis-jenis tanaman obat Indonesia (simplisia 

folium Abri folium (daun saga), Annonae muricatae folium 

(daun sirsak), Perseae folium (daun alpukat), Polyanthi folium 

(daun salam), Psidii folium (daun jambu biji), fungsi empiris 

dan cara pengolahannya 
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A. Tujuan Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan mengembangkan sikap gotong royong dan 

berpikir kritis, 

• Peserta didik dapat menjelaskan nama simplisia,  

nama lain, nama tanaman asal dan famili 

simplisia Abri folium (daun saga), Annonae 

muricatae folium (daun sirsak), Perseae folium (daun 

alpukat), Polyanthi folium (daun salam), Psidii 

folium (daun jambu biji) melalui diskusi dan studi 

literatur dengan benar 

 

• Peserta didik dapat menganalisis zat berkhasiat 

dan manfaat simplisia folium Abri folium (daun 

saga), Annonae muricatae folium (daun sirsak), 

Perseae folium (daun alpukat), Polyanthi folium 

(daun salam), Psidii folium (daun jambu biji) melalui 

diskusi dan studi literatur dengan benar 

 

• Peserta didik dapat membuat rancangan proyek 

pemanfaatan simplisia folium Abri folium (daun 

saga), Annonae muricatae folium (daun sirsak), 

Perseae folium (daun alpukat), Polyanthi folium 

(daun salam), Psidii folium (daun jambu biji) sebagai 

minuman kesehatan dengan benar 

 

• Melalui kerja projek pembuatan teh celup peserta 

didik dapat memanfaatkan  simplisia folium Abri 

folium (daun saga), Annonae muricatae folium (daun 

sirsak), Perseae folium (daun alpukat), Polyanthi 

folium (daun salam), Psidii folium (daun jambu biji) 

untuk minuman kesehatan  dengan benar. 

2 KOMPONEN INTI 
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• Melalui presentasi, peserta didik dapat 

mengkomunikasikan hasil perancangan, 

pembuatan dan pengolahan simplisia folium 

Abri folium (daun saga), Annonae muricatae folium 

(daun sirsak), Perseae folium (daun alpukat), 

Polyanthi folium (daun salam), Psidii folium (daun 

jambu biji) menjadi minuman kesehatan  dengan 

benar 

 

B. Pemahaman Bermakna Dengan memahami zat berkhasiat, manfaat dan 

pemanfaatan tanaman obat simplisia folium (simplisia 

folium Abri folium (daun saga), Annonae muricatae 

folium (daun sirsak), Perseae folium (daun alpukat), 

Polyanthi folium (daun salam), Psidii folium (daun 

jambu biji) peserta didik dapat memecahkan 

permasalahan yang terkait dengan pengolahan tanaman 

obat (simplisia folium) di kehidupan sehari-hari. 

 

C. Pertanyaan Pemantik 1. Berdasarkan hasil pengamatan kalian apa nama 

simplisia,  nama lain, nama tanaman asal dan 

famili simplisia folium tersebut ? 

2. Berdasarkan hasil pengamatan kalian ada senyawa 

apa yang berkhasiat sebagai obat? Senyawa 

berkhasiat tersebut manfaatnya apa ? 

3. Berdasarkan hasil pengamatan kalian bagaimana 

cara mengolah dan mengemas simplisia folium 

tersebut agar bermanfaat bagi tubuh? 
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D. Kegiatan Pembelajaran 

a. Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) 

Orientasai 

Peserta Didik 

Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam 

pembuka dan menyapa peserta didik 

Guru meminta salah satu peserta didik  memimpin doa untuk memulai 

pelajaran 

Guru bersama peserta didik menyanyikan lagu nasional 

Guru melakukan presensi untuk mengecek kehadiran peserta didik 

Apersepsi Guru menghubungkan pembelajaran sebelumnya tentang definisi 

simplisia dengan  materi yang akan dipelajari hari ini yaitu tentang 

simplisia folium . 

Dengan menanyakan : 

Siapa yang dapat menjelaskan  apa yang dimaksud dengan simplisia ? 

lalu apa yang dimaksud dengan simlpisia folium ? 

Motivasi Guru memberi motivasi dengan membawa salah satu bahan simplisia 

folium seperti daun sirih kemudian memberikan pertanyaan secara  

lisan : 

Apa nama simplisia folium yang ibu bawa ini? Apakah kalian dapat 

mengenalinya sebagai tanaman obat ? Dari bahan simplisia folium 

(daun sirih) ini apakah dapat dijadikan obat tradisional?  

Tujuan 

Pembelajaran 

Guru menyampaikan manfaat dan tujuan pembelajaran, aspek penilaian 

dan alur kegiatan pembelajaran melalui tampilan slide power point 
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b. Kegiatan Inti (60 Menit) 

Sintak Project Based Learning (PJBL) 

Fase membuat pertanyaan mendasar 

Guru membagi peserta didik dalam 5 kelompok belajar  

Guru meminta peserta didik perkelompok maju secara bergantian untuk mengamati beberapa 

simplisia Abri folium (daun saga), Annonae muricatae folium (daun sirsak), Perseae folium 

(daun alpukat), Polyanthi folium (daun salam), Psidii folium (daun jambu biji)  yang sudah 

dipersiapkan guru di depan kelas. 

Setelah peserta didik melakukan pengamatan, guru memberi pertanyaan pemantik terkait 

simplisia folium yang diamati : 

• Berdasarkan hasil pengamatan kalian Apa nama simplisia, nama lain, nama tanaman asal 

dan famili folium yang kalian amati tersebut? 

• Berdasarkan hasil pengamatan kalian Ada senyawa apa yang berkhasiat sebagai obat? 

• Senyawa berkhasiat tersebut manfaatnya apa? 

• Berdasarkan hasil pengamatan kalian bagaimana cara mengolah dan mengemas simplisia 

folium agar bermanfaat bagi tubuh? 

Untuk mengetahuinya, silahkan cari solusi bersama kelompok belajar kalian dari simplisia 

folium yang sudah di amati tersebut 

Peserta didik diminta untuk melakukan Project pemanfaatan simplisia folium sebagai minuman 

kesehatan (project pembuatan teh celup )   

Guru memberikan informasi  bahwa sebelum melakukan project peserta didik harus 

memahami terlebih dahulu mengenai nama-nama simplisia,  nama lain, nama tanaman asal, 

famili simplisia serta zat berkhasiat dan manfaat dari simplisia folium  

https://positif62.com/nama-nama-simplisia-folium-lengkap-dengan-gambar/ 

 (nama-nama simplisia folium) 

 https://www.youtube.com/watch?v=rMH4q7_AFwg 

(langkah langkah pembuatan simplisia folium) 

https://positif62.com/nama-nama-simplisia-folium-lengkap-dengan-gambar/
https://www.youtube.com/watch?v=rMH4q7_AFwg
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Fase Mendesain perencanaan pembuatan proyek 

Guru meminta setiap kelompok menentukan salah satu simplisia folium  yang akan digunakan 

untuk projek 

Guru membagikan Lembar Aktivitas Siswa kepada masing - masing kelompok. 

Guru membimbing peserta didik dalam mengerjakan Lembar Aktivitas Siswa 

Guru meminta peserta didik untuk melakukan literasi terkait desain proyek yang akan 

dilakukan dari link berikut https://www.youtube.com/watch?v=EPcBtoVPsbU 

 (Video pembuatan teh celup dari simplisia folium) 

Fase menyusun jadwal pembuatan proyek 

Guru membimbing peserta didik membuat timeline/ jadwal persiapan dan pelakasanaan 

proyek yang meliputi : 

➢ Pembagian tugas  

➢ Langkah-langkah pembuatan teh celup 

➢ Persiapan alat dan bahan 

➢ Pembuatan laporan presentasi 

Peserta didik dan guru menyepakati batas waktu penyelesaian produk 

Fase memonitoring keaktifan siswa 

Guru mengecek kesiapan kelompok terkait alat dan bahan yang digunakan kelompok.  

Guru mengecek perkembangan proyek masing-masing kelompok 

Peserta didik mengerjakan / menyelesaikan proyek pembuatan teh celup folium  sebagai 

minuman kesehatan 

Guru memantau keaktifan siswa dalam proyek 

Guru membimbing kelompok jika ada kesulitan. 

 Fase Menguji Hasil 

Peserta didik melakukan pengujian  hasil projek teh celup simplisia folium Abri folium (daun 

saga), Annonae muricatae folium (daun sirsak), Perseae folium (daun alpukat), Polyanthi 

folium (daun salam), Psidii folium (daun jambu biji) 

https://www.youtube.com/watch?v=EPcBtoVPsbU
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Peserta didik membuat laporan hasil projek yang dibuat ( laporan pembuatan teh celup folium 

sebagai minuman kesehatan.)  

Fase Evaluasi Pengalaman Belajar  

Guru memotivasi  peserta didik untuk mempresentasikan hasil projeknya  

Guru membimbing proses presentasi hasil proyek setiap kelompok 

Peserta didik secara berkelompok mempresentasikan laporan hasil projeknya 

Kelompok lain memberikan tanggapan dan saran 

Peserta didik menyampaikan kendala yang dihadapi selama proses pengerjaan projek teh celup 

folium 

Guru memberikan penguatan hasil presentasi yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing 

kelompok. 

 

c. Kegiatan Penutup (15 Menit) 

Guru bersama peserta didik menyimpulkan dan  merefleksi hasil kegiatan hari ini.  

Guru memberikan apresiasi kepada semua kelompok yang telah menyelesaikan pembelajaran 

Guru menyampaikan pelaksanaan asesmen pada pertemuan berikutnya 

Guru memberikan tugas untuk mempelajari materi berikutnya yaitu sediaan galenika 

Guru menutup pembelajaran dengan salam dan doa yang dipimpin oleh peserta didik 

 

 

E. Asesmen Pembelajaran : Asesmen Formatif 

 

Penilaian   Profil Pelajar Pancasila  

(Berpikir kritis dan Gotong royong) 

Pengetahuan Keterampilan 

Teknik  Observasi Proyek Instrumen  Tes Tulis Proyek  

Instrumen Lembar Observasi/ jurnal (terlampir) Soal tes tulis Rubrik Penilaian  
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F. Pengayaan dan Remidial 

PENGAYAAN 

Bagi peserta didik yang sudah mencapai nilai ketuntasan, diberikan pembelajaran 

pengayaan sebagai berikut: 

i. Peserta didik yang mencapai nilai n (ketuntasan) > n > n (maksimum) diberikan 

materi masih dalam cakupan CP dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. 

ii. Peserta didik yang mencapai nilai n > n (maksimum) diberikan materi melebihi 

cakupan CP dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. Soal-soal yang 

diberikan untuk mereka jawab adalah soal-soal yang belum mampu mereka tuntaskan 

pada saat mengikuti Penilaian Harian dan soal lainnya yang relevan yang diberikan 

oleh guru. Nilai yang diberikan sebagai nilai akhir pada CP ini bagi para peserta didik 

yang menempuh perbaikan adalah nilai akhir yang berhasil diraih dan dengan 

pertimbangan lainnya dari guru. 

REMIDIAL 

Program remidial diberikan kepada peserta didik yang belum tuntas atau belum mencapai 

nilai standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Bagi para peserta didik ini, bila 

memungkinkan akan diberikan “review” pembelajaran atau bahkan pembelajaran ulang 

sehingga lebih memantapkan mereka untuk menempuh perbaikan pada tahap remedial. 

Soal-soal yang diberikan untuk mereka jawab adalah soal-soal yang belum mampu mereka 

tuntaskan pada saat mengikuti Penilaian Harian. Nilai yang diberikan sebagai nilai akhir 

pada CP ini bagi para peserta didik yang menempuh remedial adalah nilai akhir yang 

berhasil diraih dan dengan pertimbangan lainnya dari guru 
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GLOSARIUM 

Antiseptika Membasmi kuman untuk tindakan higienis 

Antidiare Menghentikan buang air besar, mencret atau murus 

Astringensia Menciutkan selaput lendir atau pori 

Amara Menambah nafsu makan dengan pahit -pahitan 

Antipiretika Menurunkan suhu tubuh 

Antispasmodik Pereda/pelawan keadaan kejang pada tubuh 
Karminativa 
Antitusiva 

Mengeluarkan angin dari dalam tubuh 
Pereda batuk 

 

 
DAFTAR PUSTAKA 

Ricke Suhartono, dkk. 2013. Farmakognosi Kelas  X untuk SMK Farmasi. Jakarta: Penerbit 

Pilar Utama Mandiri. 

 

 
RINGKASAN MATERI 

ASESMEN DIAGNOSTIK NON KOGNITIF 

LEMBAR AKTIVITAS SISWA 

RUBRIK ASESMEN HASIL OBSERVASI 

PEMBELAJARAN REMEDIASI 

PEMBELAJARAN PENGAYAAN 

3 LAMPIRAN 



   
 

 

A. ASESMEN / PENILAIAN PROFIL 

PELAJAR PANCASILA  

 

Penilaian Sikap / Profil Pelajar Pancasila 

Mata pelajaran  : Dasar-dasar Teknologi Farmasi (Farmakognosi) 

Jenjang sekolah/Fase : SMK / E 

Tahun Pelajaran  : 2022 / 2023  

Aspek sikap  : Gotong Royong dan Berfikir Kritis 

Konten     : Pembuatan Teh Celup dari Simplisia Folium 

 

Lembar Rekap Penilaian Sikap / Profil Pelajar Pancasila 

No  Nama Siswa Hasil Penilaian Nilai Pencapaian % 

Gotong Royong Berfikir Kritis 

G1 G2 K1 K2 

1. Ade Solehudin       

2. Ai Ine       

3. Amelia       

4. Azmi       

5 Caniya       

6 Cantika       

7 Dela       

8 Devania       

9 Egit       

10 Kiran       

11 Najla       

12 Neha       

13 Nurul        

14 Rena       

15 Rahma       

16 Rizki       

17 Shania       

18 Syilah       

19 Tina       

Pencapaian CP (%) 
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Lampiran Rubrik Penilaian : 

RUBRIK PENILAIAN PROFIL PELAJAR PANCASILA 

Lembar Rubrik Penilaian Elemen Gotong Royong 

Aspek sikap : Gotong Royong 

 

No Kode Aspek Pengamatan Kategori 

PB C B SB 

1 G1 Kontribusi bagi kerja kelompok secara aktif sesuai dengan 

kemampuannya 

    

2 G2 Kemampuan bekerjasama dalam kerja kelompok     

Petunjuk : 

Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap sosial peserta didik dalam indikator 

disiplin. Berilah poin sesuai sikap disiplin yang ditampilkan oleh peserta didik, 

dengan kategori sebagai berikut : 

PB   = perlu bimbingan  

C    = cukup  

B   = baik  

SB   = sangat baik  

 

Rubrik Penilaian : Elemen Gotong Royong 

No Kode Kategori Skor Indikator 

1. G1 SB 4 Melakukan literasi (mengumpulkan data tugas kelompok), 

melakukan diskusi kelompok 

  B 3 Tidak Melakukan literasi (mengumpulkan data tugas 

kelompok), melakukan diskusi kelompok 

  C 2 Melakukan literasi (mengumpulkan data tugas kelompok), tidak 

melakukan diskusi kelompok 

  PB 1 Tidak Melakukan literasi (mengumpulkan data tugas 

kelompok), tidak melakukan diskusi kelompok 

2. G2 SB 4 Aktif, mengerjakan tugas yang menjadi bagiannya dengan 

tuntas 

  B 3 Tidak Aktif, mengerjakan tugas yang menjadi bagiannya dengan 

tuntas 

  C 2 Aktif, tidak mengerjakan tugas yang menjadi bagiannya dengan 

tuntas 

  PB 1 Tidak Aktif, tidak mengerjakan tugas yang menjadi bagiannya 

dengan tuntas 
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Lembar Rubrik Penilaian Elemen Berpikir Kritis 

Aspek sikap : Berpikir kritis 

No Kode Aspek Pengamatan 
Kategori 

PB C B SB 

1 K1 Kemampuan siswa dalam mengidentifikasi dan mengolah 

informasi dan gagasan 

    

2 K2 Kemampuan menganalisis penalaran dalam pembuatan 

solusi 

    

Petunjuk : 

Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap sosial peserta didik dalam indikator 

disiplin. Berilah poin sesuai sikap disiplin yang ditampilkan oleh peserta didik, 

dengan kategori sebagai berikut : 

PB   = perlu bimbingan  

C    = cukup  

B   = baik  

SB   = sangat baik  

 

Rubrik penilaian : 

No Kode Kategori Skor Indikator 

1. K1 SB 4 Dapat menemukan informasi materi dengan benar, dapat 

memeberikan ide/gagasan  

  B 3 Tidak dapat menemukan informasi materi dengan benar, dapat 

memeberikan ide/gagasan 

  C 2 Dapat menemukan informasi materi dengan benar, tidak dapat 

memeberikan ide/gagasan 

  PB 1 Tidak dapat menemukan informasi materi dengan benar, tidak 

dapat memeberikan ide/gagasan 

2. K2 SB 4 Mampu menganalisis seluruh data dengan benar dan 

pengetahuan sangat baik, mampu membuat solusi 

  B 3 Mampu menganalisis sebagian data dengan benar dan 

pengetahuan baik, tidak mampu membuat solusi 

  C 2 Tidak Mampu menganalisis sebagian data dengan benar, 

pengetahuan cukup, mampu membuat solusi 

  PB 1 Tidak Mampu menganalisis sebagian data dengan benar, 

pengetahuan kurang, tidak mampu membuat solusi 

  

 

 

 

 

PEDOMAN PENSKORAN 

Nilai =  Skor didapat X 100 
                Skor maksimal 
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Bantarkalong,  Juli 2022 

 

Mengetahui,  

Kepala SMKN Bantarkalong     Guru Mata Pelajaran, 

 

 

Drs. Agus Setiadi, M.Si.     Mami Fatonah Adnizar, S.KM 

NIP. 19670105 199403 1 007     NUPTK.8334760662300033  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



MODUL AJAR TANAMAN OBAT SIMPLISIA FOLIUM 

 

 

 

 

B. ASESMEN / PENILAIAN 

PENGETAHUAN  

 

Penilaian Pengetahuan 

Mata pelajaran  : Dasar-dasar Teknologi Farmasi (Farmakognosi) 

Jenjang sekolah/Fase : SMK / E 

Kelas/Fase   : X / E  

Semester   : Genap 

Tahun Pelajaran  : 2022 / 2023  

CP    : Peserta didik mampu   menjelaskan tentang jenis-jenis tanaman 

obat Indonesia (simplisia folium : simplisia (Abri folium (daun saga), Annonae muricatae 

folium (daun sirsak), Perseae folium (daun alpukat), Polyanthi folium (daun salam), Psidii 

folium (daun jambu biji)  ), fungsi empiris dan cara pengolahannya. 

Lembar Rekap Penilaian Pengetahuan            KKM : 75 

No Nama Siswa Skor Nilai pencapaian 

(%) 

Kategori 

siswa Soal 1 Soal 2 Soal 3 

1 Ade Solehudin      

2 Ai Ine      

3 Amelia      

4 Azmi      

5 Caniya      

6 Cantika      

7 Dela      

8 Devania      

9 Egit      

10 Kiran      

11 Najla      

12 Neha      

13 Nurul       

14 Rena      

15 Rahma      

16 Rizki      

17 Shania      

18 Syilah      

19 Tina      

Pencapaian CP (%)      
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Lampiran Kisi-kisi Pembuatan Soal : 

No Indikator Soal Butir Soal 
Ranah 

Bloom 

Kunci 

Jawaban 
Skor 

1 Mengidentifikasi 
nama lain, nama 
tanaman asal 
dan famili 
simplisia folium 
 

Disajikan 
gambar 
simplisia folium 
psdii folium 
(daun jambu 
biji), Peserta 
didik dapat 
menjelaskan/,m
engidentifikasi 
nama simplisia,  
nama lain, nama 
tanaman asal 
dan famili 
simplisia folium 
psdii folium 
(daun jambu 
biji) 

Perhatikanlah gambar berikut! 

 

Berdasarkan gambar diatas  nama 
simplisia, nama lain, nama 
tanaman asal dan famili simplisia 
yang benar adalah ... 

A. Psdii folium, daun jambu biji, 

psdii guajava, myrtaceae 

B. Psdii folium, daun jambu biji, 

psdii guajava, piperaceae 

C. Piperis folium, daun jambu biji, 

piper betle, myrtaceae 

D. Piperis folium, daun jambu biji, 

piper betle, piperaceae 

E. Cymbopogonis folium, daun 

jambu biji, Cymbopogan 

nardus, poaceae 

C2 A 30 

2 Menganalisis  

zat berkhasiat  

Disajikan 
beberapa 
pernyataan zat 
berkhasiat 
simplisia folium, 
peserta didik 
dapat 
menganalisis zat 
berkhasiat 
simplisia folium 
 

Pernyataan berikut merupakan zat 
berkhasiat simplisia folium : 
1. Psdii Folium , Zat berkhasiat  

mengandung zat penyamak 9% 

2. Psdii Folium , Zat berkhasiat  

mengandung minyak atsiri  yang 

berwarna kehijauan dan berisi 

egenol 

3. Psdii Folium, Zat berkhasiat 

Kafeina, vitamin E, C dan A 

4. Psdii Folium, Zat berkhasiat 

Minyak Atsiri mengandung 

fenol 

5. Psdii Folium, Zat berkhasiat 

Minyak Atsiri mengandung 

graniol 

6. Psdii Folium, zat berkhasiat 

minyak atsiri, kaolin 

Dari pernyataan diatas, yang 

C4 A 35 
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No Indikator Soal Butir Soal 
Ranah 

Bloom 

Kunci 

Jawaban 
Skor 

merupakan zat berkhasiat dari daun 
jambu biji terdapat pada nomor  ….. 

A. 1,2 

B. 2, 3 

C. 3,4 

D. 4,5 

E. 5,6 

 

3 Menganalisis 

manfaat zat 

berkhasiat  

Disajikan 
gambar simplisia 
folium daun 
sirih, peserta 
didik dapat 
menganalisis 
manfaat zat 
berkhasiat 
simplisia folium 
 

Perhatikan gambar dan pernyataan 
simplisia folium berikut ! 

 

 
Dari gambar folium tersebut dapat 
dianalisis manfaat dari zat 
berkhasiat yang terkandung dalam 
simplisia folium nya yaitu pada 
pernyataan berikut : 

1. Penggunaan Simplisia 

folium tersebut bermanfaat 

astringensia 

2. Penggunaan Simplisia 

folium tersebut bermanfaat 

antiseptik 

3. Penggunaan Simplisia 

folium tersebut bermanfaat 

obat kumur 

4. Penggunaan Simplisia 

folium tersebut bermanfaat 

obat sariawan 

5. Penggunaan Simplisia 

folium tersebut bermanfaat 

anti diare 

6. Penggunaann Simplisia 

folium tersebut bermanfaat 

antitusivva 

Dari pernyataan gambar folium 
tersebut, manfaat dari folium 
tersebut yang tepat terdapat pada 
nomor  …. 

A. 1, 2, 3 

C4 B 35 
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No Indikator Soal Butir Soal 
Ranah 

Bloom 

Kunci 

Jawaban 
Skor 

B. 2, 3, 4 

C. 3, 4, 5  

D. 4, 5, 6 

E. 5, 1, 2 

 

 

 

 

Lampiran Pembuatan Soal : 

 

Soal Tertulis Pilihan Ganda 

Pilihlah jawaban yang tepat diantara pilihan A, B, C, D atau E 

1. Perhatikanlah gambar berikut! 

 
Berdasarkan gambar diatas  nama simplisia, nama lain, nama tanaman asal dan famili 

simplisia yang benar adalah ... 

A. Psdii folium, daun jambu biji, Psdii guajava, myrtaceae 

B. Psdii folium, daun jambu biji, psdii guajava, piperaceae 

C. Piperis folium, daun jambu biji, Piper betle, myrtaceae 

D. Piperis folium, daun jambu biji, Piper betle, piperaceae 

E. Cymbopogonis folium, daun jambu biji, Cymbopogan nardus, poaceae 

2. Pernyataan berikut merupakan zat berkhasiat simplisia folium : 

1) Psdii Folium , Zat berkhasiat Astringensia 

2) Perseae Folium , Zat berkhasiat anti diare 

3) Piperis Folium , Zat berkhasiat Kafeina, vitamin E, C dan A 

4) Polyanthi Folium, Zat berkhasiat Minyak Atsiri mengandung fenol 

5) Abri Folium, Zat berkhasiat Minyak Atsiri mengandung graniol 

6) Annonae muricatae Folium, zat berkhasiat minyak atsiri, kaolin 

Dari pernyataan diatas, yang merupakan zat berkhasiat dari daun jambu bijii terdapat 

pada nomor  ….. 

A. 1, 2 

B. 2, 3 

C. 3, 4 

D. 4, 5 

E. 5, 6 

3.Perhatikan gambar dan pernyataan simplisia folium berikut ! 

PEDOMAN PENSKORAN 

Nilai =  Skor didapat X 100 

Skor maksimal 
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Dari gambar folium tersebut dapat dianalisis manfaat dari zat berkhasiat yang 

terkandung dalam simplisia folium nya yaitu pada pernyataan berikut : 

1) Penggunaan Simplisia folium tersebut bermanfaat astringensia 

2) Penggunaan Simplisia folium tersebut bermanfaat antiseptik 

3) Penggunaan Simplisia folium tersebut bermanfaat obat kumur 

4) Penggunaan Simplisia folium tersebut bermanfaat obat sariawan 

5) Penggunaan Simplisia folium tersebut bermanfaat anti diare 

6) Penggunaann Simplisia folium tersebut bermanfaat antitusivva 

Dari pernyataan gambar folium tersebut, manfaat dari folium tersebut yang tepat 

terdapat pada nomor  …. 

A. 1, 2, 3 

B. 2, 3, 4 

C. 3, 4, 5  

D. 4, 5, 6 

E. 5, 1, 2 

 

 

 

 

 

Bantarkalong,  Juli 2022 

 

Mengetahui,  

Kepala SMKN Bantarkalong     Guru Mata Pelajaran, 

 

 

Drs. Agus Setiadi, M.Si.     Mami Fatonah Adnizar, S.KM 
NIP. 19670105 199403 1 007     NUPTK.8334760662300033  
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C. ASESMEN / PENILAIAN 

KETERAMPILAN (PROJEK) 
 

Penilaian Poyek 

Mata pelajaran  : Farmakognosi 

Kelas   : X SMK 

Semester  : Ganjil  

Tahun ajaran  :2022/2023 

No. Nama Peserta Didik Indikator Penilaian Nilai 

Akhir 

Pencapaian 

siswa (%) 1 2 3 4 

1 Ade Solehudin       

2 Ai Ine       

3 Amelia       

4 Azmi       

5 Caniya       

6 Cantika       

7 Dela       

8 Devania       

9 Egit       

10 Kiran       

11 Najla       

12 Neha       

13 Nurul       

14 Rena       

15 Rahma       

16 Rizki       
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17 Shania       

18 Syilah       

19 Tina       

Pencapaian Indikator       

 

 

Aspek penilaian keterampilan : 

➢ Perencanaan Pembuatan projek  

➢ Pelaksanaan Pembuatan projek  

➢ Produk hasil pembuatan projek 

➢ Proses presentasi mengkomunikasikan laporan pembuatan projek 

Lampiran Rubrik Penilaian Ketrampilan : 

RUBRIK PENILAIAN KETRAMPILAN 

Rubric penilaian proyek pembuatan teh celup folium 

 

No. 

 

ASPEK 

SKOR 

Kurang ( 1 ) Cukup (2) Baik (3) Sangat baik (4) 

1 Perencanaan     

2 Pelaksanaan     

3 Produk     

4 Proses presentasi     

 Rubric  

No. ASPEK Nilai  Rubrik 

1 Perencanaan 4 Perencanaan dilakukan dengan baik meliputi : 

pembentukan kelompok, pembentukan struktur 

kelompok, pembagian tugas, dan penyusunan 

jadwal. 

3 Ada 3 kriteria terpenuhi 

2 Ada 2 kriteria terpenuhi 

1 Ada 1 kriteria terpenuhi 

2  

 

Langkah pelaksanaan 

dan pembuatan 

4 • Pembuatan sesuai jadwal/tepat waktu,  

• Alat dan bahan tersedia lengkap,  

• Prosedur pembuatan memperhatikan 

keamanan dan keselamatan,  

• Penyelesaian produk sesuai target/tepat 

waktu. 

3 Ada 3 kriteria terpenuhi 

2 Ada 2 kriteria terpenuhi 

1 Ada 1 kriteria terpenuhi 

3 Mendesain produk  4 o Desain produk menarik,  
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Bantarkalong,  Juli 2022 

Mengetahui,  

Kepala SMKN Bantarkalong     Guru Mata Pelajaran, 

 

 

Drs. Agus Setiadi, M.Si.     Mami Fatonah Adnizar, S.KM 
NIP. 19670105 199403 1 007     NUPTK.8334760662300033  

 

 

 

 

 

 

 

 

o Bahan yang digunakan dan urutan sesuai,  

o Desain mudah dibawa, 

o Tingkat uji/efektifitas bagus 

3 Ada 3 kriteria terpenuhi 

2 Ada 2 kriteria terpenuhi 

1 Ada 1 kriteria terpenuhi 

4 Persentase  4 o Presentasi dilakukan dengan percaya diri 

o Presentasi berisi paparan yang lugas terkait 

konten 

o Presentasi dilaksanakan dengan sistematis 

o Presentasi dilakukan dengan pembagian 

tugas yang jelas 

3 Ada 3 kriteria terpenuhi 

2 Ada 2 kriteria terpenuhi 

1 Ada 1 kriteria terpenuhi 

PEDOMAN PENSKORAN 

Nilai =  Skor didapat X 100 
  Skor maksimal 
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REKAPITULASI PENCAPAIAN INDIKATOR 

No Ranah Indikator Pencapaian 

% 

Rata-rata 

pencapaian % 

1. Profil pancasila Gotong royong 1   

  Gotong royong 2  

  Berfikir Kritis 1  

  Berfikir Kritis 2  

2. Pengetahuan a. Menjelaskan nama – nama 

simplisia folium 

  

  b. Menganalisis Zat 

berkhasiat simplisia 

folium 

 

  c. Menganalisis manfaat 

simplisia folium 

 

3. Ketrampilan (proyek) Perencanaan   

  Pelaksanaan  

  Produk  

  Proses presentasi  

 Jumlah   
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➢ LAMPIRAN MATERI AJAR SIMPLISIA FOLIUM 

 

A. Pengertian Simplisia Folium 

Simplisia Folium adalah simplisia yang diambil dari daun. Simplisia Folium atau 

simplisia daun adalah jenis simplisia yang sering digunakan dalam pembuatan obat-

obatan tradisional atau pembuatan minyak atsiri. 

Daun yang digunakan dalam pengobatan umumnya dapat berupa lembaran daun 

tunggal atau majemuk yang sudah dikeringkan atau daun yang masih segar. Daun 

yang digunakan sebagai simplisia, dipanen ketika proses fotosintesisnya maksimal. 

Zat- zat hasil fotosintesis inilah yang kemudian diambil dan digunakan sebagai 

bahan obat.  Karena zat-zat ini dihasilkan dari proses fotosintesis yang maksimal 

maka bahan obat yang dihasilkan pun terjamin kualitas dan kuantitasnya. 

B. Contoh Nama-nama Simplisia Folium  

Daun memiliki peranan penting bagi tanaman,  terutama dengan adanya proses 

fotosintesis yang menghasilkan zat gula dan oksigen bagi pertumbuhan tanaman iti 

sendiri. Selain itu daun dapat dimanfaatkan sebagai bahan yang dapat digunakan 

dalam proses penyembuhan suatu penyakit. Daun- daun tersebut dikumpulkan dan 

diolah menjadi simplisia. Berikut ini beberapa contoh nama-nama simplisia yang 

berasal dari daun atau folium yang harus kamu pahami. 

➢ ABRI FOLIUM 

 

Gambar daun saga sumber rumah123.com 

 

✓ Nama Lain    : Daun saga 
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✓ Nama Tanaman Asal   : Abrusprecatorius ( L. ) 

✓ Keluarga dari    : Papilionaceae 

 

 

✓ Zat Berkhasiat Utama / Isi  : Glisirizin sampai 15 %, Ca-Oksalat 

✓ Penggunaan    : Obat untuk Sariawan 

✓ Pemerian    : Baunya lemah, rasanya juga agak manis, dan khas 

✓ Bagian Yang Digunakan  : Anak daun 

✓ Waktu Pemanenan   : Panen pertama dilakukan setelah usia tanaman 

mencapai 6 sampai 9 bulan. Cara panen daun saga yang praktis yaitu dengan 

memangkas bagian tanaman setinggi 25 – 30 cm dari tanah. Dengan cara pemangkasan 

ini, maka akan diperoleh kenaikan produksi daun, dibandingkan dengan cara dipetik 

tanpa dipangkas 

✓ Penyimpanan : Dalam tempat atau wadah yang tertutup dengan baik. 

➢ PERSEAE FOLIUM 

 

Gambar alpukat sumber suara.com 

 

✓ Nama Lain    : Daun advokat atau daun alpukat 

✓ Nama Tanaman Asal  :Perseaamericana (Mill) disebut pula perseagratissima  

✓ (Gaertn.f ) 

✓ Keluarga dari   : LauraceaeZat Berkhasiat Utama / Isi : Gula alkohol 

persiit 4,7 % 

✓ Penggunaan   : Diuretik (memperlancar pengeluaran cairan tubuh 

melalui air seni) 

✓ Pemerian    : Bau aromatik lemah, rasa pahit dan kelat 

✓ Bagian Yang Digunakan  : Daun 

✓ Waktu Panen   : Jangan dilakukan pemangkasan sebelum mencapai 7 – 

10 tahun. Tanaman dapat diperbanyak dengan biji dan dengan cara Okulasi 

✓ Jenis Dan Perbedaan  : Dikenal 3 tipe pohon advokat yang dapat dibedakan 

berdasarkan bentuk dan aromanya : Advokat Hindia Barat (WestIndian), Advokat 

Guatemala, Advokat Meksiko. Jenis unggul yaitu tipe Hindia Barat dan Tipe 

Guatemala termasuk Perseaegratissima, digolongkan dalam Perseaegratiissima 

varietas Drymifolia. 
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✓ Penyimpanan   : Dalam Wadah Tertutup Baik 

  

 

➢ PIPERIS FOLIUM 

 

✓ Nama Lain    : Daun sirih 

✓ Nama Tanaman Asal   : Piper betle (L) us 

✓ Keluarga dari    : Piperaceae 

✓ Zat Berkhasiat Utama / Isi  : Minyak atsiri yang mengandung Fenol yang khas 

disebut betelfenol atau aseptol 

✓ Penggunaan    : Anti sariawan, anti batuk, anti septik 

✓ Pemerian    : Bau aromatik khas, rasa pedas khas 

✓ Bagian Yang Digunakan  : Daun 

✓ Penyimpanan    : Dalam wadah tertutup baik 

 

➢ POLYANTHI FOLIUM 

 

Daun salam Sumber gambar rumah123.com 
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✓ Nama Lain    : Daun salam 

✓ Nama Tanaman Asal  : Syzygiumpolyanthum (Wight) Walp .Disebut 

juga Eugenia polyantha (Wight.) 

✓ Keluarga dari   : Myrtaceae 

✓ Zat Berkhasiat Utama / Isi  : Minyak atsiri, tanin 

✓ Penggunaan    : Anti diare 

✓ Pemerian    : Bau aromatik lemah, rasa kelat 

✓ Bagian Yang Digunakan  : Daun 

✓ Penyimpanan   : Dalam wadah tertutup baik, terlindung dari cahaya 

➢ PSIDII FOLIUM 

 

✓ Nama Lain    : Daun jambu biji 

✓ Nama Tanaman Asal   : Psidiumguajava( L. ) 

✓ Keluarga dari    : Myrtaceae 

✓ Zat Berkhasiat Utama / Isi  : Zat penyamak 9 %, minyak atsiriyang berwarna 

kehijauan danberisi Egenol 

✓ Penggunaan    : Anti diare, Adstringens 

✓ Pemerian    : Bau aromatik, rasa sepat 

✓ Bagian Yang Digunakan : Daun 

✓ Waktu Panen    : Dapat dilakukan setelah tanaman berumur 6 – 9 bulan 

✓ Penyimpanan    : Dalam wadah tertutup baik 

 

➢ ANNONAE MURICATAE FOLIUM 
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✓ Nama Lain    : Daun sirsak 

✓ Nama Tanaman Asal   : Annona muricata ( Linn. ) 

✓ Keluarga dari    : Annonaceae 

✓ Zat Berkhasiat Utama / Isi  : Annonaceus acetogenin, asam fenolat, flavonoid 

✓ Penggunaan    : obat kanker, antitussiva, obat reumatik, anti emetika, 

menyembuhkan luka. 

✓ Pemerian    : Bau khas aromatik lemah, rasa agak asam 

✓ Bagian Yang Digunakan : Daun yang sudah berwarna hijau tua 

✓ Waktu Panen    : Dapat dilakukan setelah tanaman berumur 6 – 9 bulan 

✓ Penyimpanan    : Dalam wadah tertutup baik 
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RANGKUMAN 

✓ Simplisia Folium atau simplisia daun adalah jenis simplisia yang sering digunakan dalam 

pembuatan obat-obatan tradisional atau pembuatan minyak atsiri. 

✓ Daun yang digunakan umumnya lembaran daun tunggal atau majemuk yang sudah 

dikeringkan atau daun yang masih segar. 

✓ Daun diambil ketika proses fotosintesisnya maksimal 

✓ Simplisia folium yang dipelajari ada 6 jenis simplisia folium diantaranya : simplisia 

folium Abri folium (daun saga), Annonae muricatae folium (daun sirsak), Perseae folium 

(daun alpukat), Polyanthi folium (daun salam), Psidii folium (daun jambu biji) dan 

Piperis folium ( daun sirih) 

✓ Beberapa istilah yang ada hubungannya dengan Kegunaan simplisia dan nama penyakit 

diantaranya : 

a. Diuretik penggunaan untuk melancarkan keluarnya air seni atau peluruh air seni 

b. Antidiare penggunaan untukmenghentikan buang air besar, mencret atau murus 

c. Astringensia penggunaan untuk menciutkan selaput lendir atau pori 

d. Antitusivva penggunaan untuk pereda batuk kering 

e. Antiseptik penggunaan untuk membasmi kuman atau desinfektan 

f. Antiemetika penggunaan untuk mencegah atau menghilangkan mual atau muntah 

✓ Uraian masing-masing simplisia meliputi : 

a. Nama dan sinonim/ nama lain simplisia 

b. Tanaman asal simplisia 

c. Familia atau keluarga asal simplisia 

d. Isi/zatberkhaasiat utama dan persyaratan  kadar 

e. Penggunaanya 

f. Pemerian 
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g. Bagiann yang digunakan 

h. Keterangan mengenai :  

- Sediaan 

- Penyimpanan 

- Jenis-jenisnya 

- Waktu panen/cara memperoleh dan keterangan lain yang dianggap perlu 

 

 

 

Daftar Pustaka 

Ricke Suhartono, dkk. 2013. Farmakognosi Kelas  X untuk SMK Farmasi. Jakarta: Penerbit 

Pilar Utama Mandiri. 

https://positif62.com/nama-nama-simplisia-folium-lengkap-dengan-gambar/ 

 (nama-nama simplisia folium) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rMH4q7_AFwg 

(langkah langkah pembuatan simplisia folium) 

https://www.youtube.com/watch?v=EPcBtoVPsbU 

(Video pembuatan teh celup dari simplisia folium) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://positif62.com/nama-nama-simplisia-folium-lengkap-dengan-gambar/
https://www.youtube.com/watch?v=rMH4q7_AFwg
https://www.youtube.com/watch?v=EPcBtoVPsbU
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➢ LAMPIRAN LEMBAR AKTIFITAS PESERTA DIDK TANAMAN OBAT 

SIMPLISIA FOLIUM 
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➢ LAMPIRAN MEDIA PEMBELAJARAN TANAMAN OBAT SIMPLISIA 

FOLIUM 
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